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 «Ξενιτεμένο μου πουλί»

Σε γεμάτο θέατρο παρουσιάστηκαν οι συναυλίες του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης
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 - 01|04|2016 23:30

Ασφυκτικά γεμάτο από κόσμο, ήταν το Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης, την Τετάρτη αλλά και την περασμένη Δευτέρα, όπου
πραγματοποιήθηκαν από το Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης, δύο συναυλίες αφιερωμένες στην προσφυγιά με τίτλο
«Ξενιτεμένο μου πουλί».

Ασφυκτικά γεμάτο από κόσμο, ήταν το Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης, την Τετάρτη αλλά και την περασμένη Δευτέρα, όπου
πραγματοποιήθηκαν από το Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης, δύο συναυλίες αφιερωμένες στην προσφυγιά με τίτλο
«Ξενιτεμένο μου πουλί».

Την πρώτη μέρα έγινε η συναυλία των ατομικών οργάνων (πιάνο, κιθάρα, σαξόφωνο και κρουστά), ενώ ανέβηκαν επί
σκηνής και οι χορωδίες με την κλασική ορχήστρα, με υπεύθυνους τη Βανέσα Παραδεισιάδη και τον Αντώνη Βερβέρη. Την
Τετάρτη έδωσαν συναυλία τα σύνολα σαντουριού, η παραδοσιακή ορχήστρα και η χορωδία Γυμνασίου και Λυκείου του
Μουσικού Σχολείου, με υπεύθυνους εκπαιδευτικούς τους Μιχαήλ Δήσσο, Παναγιώτη Καϊτατζή και Πέμη Βερβέρη.

Παρουσιάστηκε η ασυγκέραστη ορχήστρα, υπό τη διεύθυνση του Άλκη Πασπάτη, του Γιάννη Γανώση και των Καϊτατζή και
Δήσσου, και η σύγχρονη ορχήστρα Γυμνασίου και Λυκείου του Μουσικού υπό τη διεύθυνση του Αλέξανδρου Γεραγωτέλλη
και του Χρήστου Παναγιωταρά. Ευχάριστες μελωδίες παρουσίασε το ροκ σύνολο υπό τη διδασκαλία των Ηλία Κεχρικώτη
και Στρατή Μαμουλέλλη, καθώς και το σύνολο μπουζουκιών του κ. Παναγιωταρά.

Εκ μέρους του δημάρχου Λέσβου, ο Θοδωρής Στεργίου μετέφερε στο κοινό τη δέσμευση της δημοτικής αρχής για την
επίλυση του προβλήματος στέγασης που ταλανίζει εδώ και χρόνια το Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης, σύντομα μέσω της
αγοράς και της διαμόρφωσής του σε κτήριο, του Αρχοντικού Κατσάνη.
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Άμμος από μέσα προς τα έξω για την παραλία της Ερεσού -
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1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Η διάβρωση οφείλεται στην ανθρώπινη παρέμβαση και το βιασμό της
φύσης από τον άνθρωπο.

Ανασύρθηκε νεκρή η άτυχη γυναίκα στη Βρίσα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — κουραγιο στην οικογενεια

Κλιματιζόμενες αίθουσες στη Λέσβο - EmprosNet.gr
1 comment • 20 μέρες πριν•

Στέλιος Παππάς — - Είναι κλιματιζόμενη κι η «Αίθουσα Πολιτισμού
“Οδυσσέας Ελύτης”», ΠολύκεντροΠαπάδου, όπως γράψατε;

Ο Θεός να βάλει το χέρι του! - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

jim — Η εκπρόσωποι της Εκκλησίας κωλυσιεργούν εσκεμμένα για να
κρύψουν τις οικονομικές ατασθαλίες που έχουν κάνει. …
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